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Form ADLI    
รายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ PMQA สสอ.นคิมน ้าอูน 

ราย Category/Item ตาม Self-Assessment Questionnaire 
 

Category : หมวด 3 การให้ความส้าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 
Item: 3.1 การให้ความส้าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
No. ก. สารสนเทศผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
Question 1. สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียในปัจจบุนั 
A : Approach 
แนวทาง 

 ส ำนกงาำนสำธำรสสอุำ ำภภำนิคมน ำ้ำนู มี Website ภพื่ำประชำสกมพกนธ์อำ่วสำรควำมรู้ด้ำน

สำธำรสสอุแง่ประชำชนผู้สนใจในสอุภำพำนำมกย และสถำนบริงำรสำธำรสสอุในภครืำอำ่ย

ตลำดจนผู้มีสว่นได้สว่นภสยีได้ท ำงำรสบืค้นและน ำอ้ำมลูสำรสนภทศที่แสดาไว้ภพื่ำน ำไปง ำหนด

ภป็นนโยบำยงำรปฏิบกติาำน ให้ผู้บริหำรได้ถ่ำยทำดภป็นแนวปฏิบกติและงระจำยให้ภงิดแผนผกางำร

ด ำภนินาำนสร้ำาสอุภำพท่ีจ ำภป็นแง่คนในชมุชนท่ีรกบผิดชำบได้ และมีช่ำาทำาให้ผู้มีสว่นได้สว่น

ภสยีแสดาควำมคดิภห็นโดยคสะงรรมงำรพกฒนำาำนอ้ำมลูอำ่วสำรด้ำนสำธำรสสอุระดกบำ ำภภำ

น ำมำวิภครำะห์และภสนำผลงำรวภิครำะห์ภพื่ำให้ปรกบปรุาอ้ำบงพร่ำา ภพื่ำภติมหรืำภพิม่สว่นอำด

แล้วน ำมำภป็นบรรทกดฐำนงำรท ำาำนอำาำาค์งรตำ่ไป รพ.สต.ในภครืำอำ่ยสำมำรถสะท้ำนผลงำร

ปฏิบกติาำนให้ภป็นอ้ำมลูน ำภอ้ำแสดาสถำนะงำรท ำาำนท่ีภป็นรูปแบบภพื่ำตำบโจทย์ แสดาหรืำ

วกดผลงำรปฏิบกตาิำนวำ่ำยูใ่นอกน้ตำนได้บ้ำาแล้ว ทกา้นีอ้้ำมลูสำรสนภทศที่มีำยูจ่ะแบา่ภป็นตำมชว่า

แตล่ะงลุม่วกย ภพื่ำควำมชกดภจนอำารำยละภำียดสำมำรถแสดาสถำนะสอุภำพหรืำปกญหำสอุภำพ

อำาแตล่ะพืน้ท่ีที่มคีวำมชกดภจนแตงตำ่างกนไป ทกา้นีอ้้ำมลูที่ได้จกดท ำสำมำรถสบืค้นย้ำนงลกบตำม

ช่วาภวลำที่ต้ำางำรทรำบและมีควำมภป็นปกจจบุกนทกนภวลำที่ผู้ปฏิบกติาำนสำมำรถงระท ำได้  

D : Deployment 
การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบตั ิ

     ส ำนกงาำนสำธำรสสอุำ ำภภำนิคมน ำ้ำนู โดยผู้รกบผิดชำบหลกงอำาแตล่ะงลุม่าำนมีงำร

ถ่ำยทำดแนวทำางำรปฏิบกติาำนสำรสนภทศที่ภง่ียวอ้ำาแง่ผู้มีสว่นได้สว่นภสยีและภจ้ำหน้ำที่ใน

สกางกดำยูต่ลำดภวลำ อึน้ำยูง่กบควำมจ ำภป็นอำาภนืำ้หำและชว่างำรท ำาำนสำมำรถระดม

ทรกพยำงรบคุคลท่ีจะง ำหนดทิศทำางำรปฏิบกติาำนท่ีชกดภจนอำาำาค์งรได้ ทกา้นีโ้ปรแงรมที่รำารกบ

ระบบสำรสนภทศภช่น JHCIS มีงำรปรกบปรุาให้มีควำมสำดคล้ำาทกนสมกยและตำบโจทย์อำา

งระทรวาสำธำรสสอุและหนว่ยาำนพกนธมิตรทีภ่ง่ียวอ้ำางำรประสำนาำนได้ภสมำ ซึา่จะปรกบให้

ภอ้ำงกบภครืำอำ่ยผู้ปฏิบกติาำนให้ได้ภงิดงำรภรียนรู้และมีควำมคลำ่าแคลว่ ภพื่ำสบืค้นหรืำบกนทงึ

อ้ำมลูสำธำรสสอุที่มคีวำมภป็นปกจจบุกน  

L : Learning 
การเรยีนรู ้

ส ำนกงาำนสำธำรสสอุำ ำภภำนิคมน ำ้ำนู จกดมีงำรแลงภปลีย่นภรียนรู้ปกญหำงำรใช้ระบบฐำนอ้ำมลู

สำรสนภทศภพื่ำงำรปฏิบกติาำนในสว่นท่ีภง่ียวอ้ำาได้ในรูปแบบอำางำรประชมุ งำรนิภทศติดตำมใน

พืน้ท่ี งำรสา่รำยาำนและมีงำรจกดภวทงีำรภรียนรู้ถ่ำยทำดประสบงำรส์งำรท ำาำนภพื่ำระดมสมำา

อำาบคุลำงรผู้มีสว่นภง่ียวอ้ำาได้ภงิดงำรภรียนรู้และหำแนวทำาภติมภต็มสว่นอำดอำางำรบริงำรท่ี

ไมส่นำาควำมต้ำางำรอำาประชำชนในพืน้ท่ีได้ มงีำรยงยำ่าชมภชย (Appreciation) งำรจกด
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ระดกบให้มคีวำมโดดภดน่ภป็น รพ.สต.ที่มีผลงำรปฏิบกติงำรดภีดน่ (Best practice) ให้รพ.สต.ใน

ภครืำอำ่ยได้ศงึษำและน ำมำปรกบใช้พกฒนำงำรปฏิบกติาำนในพืน้ท่ีอำาตนภำาได้ ทกา้นีผู้้ ภง่ียวอ้ำาใน

งำรง ำหนดทิศทำางำรภรียนรู้ดกางลำ่วนีจ้ะต้ำาปรำศจำงำคติ มคีวำมภป็นงลำา สำมำรถภป็น

ตกวแทน (Representativeness) ให้งกบหนว่ยาำนท่ีภง่ียวอ้ำาำื่น ๆในพืน้ท่ีำ ำภภำนิคมน ำ้ำนูได้  

I : Integration 
การบูรณาการ 

 ส ำนกงาำนสำธำรสสอุำ ำภภำนิคมน ำ้ำนู มีงำรบรูสำงำรท ำาำนด้ำนอ้ำมลูอำ่วสำรสำรสนภทศ

อำาหนว่ยาำนในรูปแบบอำาคสะงรรมงำรพกฒนำาำนอ้ำมลูอำ่วสำรด้ำนสำธำรสสอุระดกบ

ำ ำภภำโดยมตีกวแทนอำาแตล่ะ รพสต.ภอ้ำร่วมง ำหนดรูปแบบงำรท ำาำนภพื่ำภป็นงำรรกบฟกาควำม

ต้ำางำรอำาบคุคลในพืน้ท่ีให้สำมำรถง ำหนดทศิทำาและสะท้ำนปกญหำจำงงำรปฏิบกติาำนอำา

บคุลำงรผู้ ภง่ียวอ้ำาในแตล่ะระดกบได้ โดยผู้บริหำรและผู้รกบผิดชำบหลกงในงลุม่าำนอำาส ำนกงาำน

สำธำรสสอุำ ำภภำนิคมน ำ้ำนู จะถ่ำยทำดอ้ำมลูนโยบำยอำาแตล่ะงรม งำา ตำ่า ๆ ภป็น

ฐำนอ้ำมลูอำางำรด ำภนินาำนให้ และภปิดช่ำาทำางำรบรูสำงำรอ้ำมลูสถำนะสอุภำพอำา

ประชำชนในแตล่ะงลุม่วกยำ ำภภำนิคมน ำ้ำนู มงีำรภช่ืำมโยาให้ทรำบปกญหำ แนวทำางำรแง้ไอ 

และควำมต้ำางำรอำาแตล่ะพืน้ที่ได้ ภน้นควำมยกา่ยืนในงำรรกบรู้พืน้ฐำนควำมภอ้ำใจและยำมรกบ

พฤติงรรมสอุภำพท่ีภป็นประโยชน์อำาแตล่ะพืน้ท่ีโดยำ้ำาำาิอ้ำมลูสำรสนภทศดกาที่งลำ่วมำนี ้ 

จุดแข็ง 1.มีระบบฐำนอ้ำมลูสำรสนภทศแง่ประชำชนผู้สนใจ มชี่ำาทำารกบภร่ืำาร้ำาภรียน ร้ำาทงุอ์ 

2.ผู้บริหำร.ให้ควำมส ำคกญและมงีำรถำ่ยทำดภป็นแนวทำาในงำรปฏิบกติาำนสำรสนภทศ 

3.มีคสะงรรมงำรพกฒนำาำนอ้ำมลูอำ่วสำรด้ำนสำธำรสสอุระดกบำ ำภภำซึา่ภป็นตกวแทนอำาแต่

ละ  รพสต.ภอ้ำร่วมง ำหนดรูปแบบงำรท ำาำน ด ำภนินงำรสำดคล้ำาไปในแนวทำาภดียวงกน 

จุดอ่อน งำรได้มำซึา่อ้ำมลูงำรรกบฟกาจำงผู้รกบบริงำรและผู้มีสว่นได้ภสยี มอ้ีำมลูผำ่นระบบน้ำย ไม่

ครบถ้วนรำบด้ำน ช่ำาทำางำรได้มำอำาอ้ำมลูภชิารกบและภชิารุงอำดงำรประชำสกมพกนธ์และ

จกดภง็บ/วิภครำะห์อ้ำมลูำยำ่าตำ่ภนื่ำา  
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Category : หมวด 3 การให้ความส้าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 
Item: 3.1 การให้ความส้าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
No. ก. สารสนเทศผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
Question 2. สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่พึงมีในอนาคต 
A : Approach 
แนวทาง 

     ส านักงานสาธารณสุขอ าเออนิคมน้ าอูน ได้อาศัยข้อมูลสถานะสุขอาพและผลการปฏิบัติด้าน
สาธารณสุขในช่วงเวลาต่าง ๆ ผ่านระบบฐานข้อมูลใน Website เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน สามารถเรียกดูข้อมูลที่ต้องการสืบค้นได้ตลอดเวลาและน าข้อมูลในฐาน
สารสนเทศดังกล่าว เพื่อน ามาวิเคราะห์และก าหนดนโยบายการด าเนินงานแผนงานสาธารณสุขได้ 
สะท้อนสถานสุขอาพตามช่วงวัยต่าง ๆ ทั้งที่เป็นปัญหาและไม่เป็นปัญหาเพื่อก าหนดขอบเขตการ
ปฏิบัติงานพร้อมถ่ายทอดลงแก่เครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ทราบและก าหนดแผนบูรณาการ
การท างานที่สอดคล้องกันทั้งอ าเออได้ สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่ อาศัยโปรแกรมที่
เกี่ยวข้องวิเคราะห์เพื่อหากลุ่มเสี่ยงที่มีความน่าจะเป็นของปัญหาสาธารณสุขในอนาคตของพื้นที่ได้ 
สามารถวัดผลและเปรียบเทียบค่าของความส าเร็จกับส านักงานสาธารณสุขอ าเออที่มีขนาดใกล้เคียง
ได้    

D : Deployment 
การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบตั ิ

  มีการถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติงานสารสนเทศที่พึงมีในอนาคตและเกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ค่า
ความเสี่ยง ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเฝ้าระวังการเจ็บป่วยแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดเพื่อตั้งรับและเตรียมตอบโต้จัดการปัญหาสุขอาพให้แก่กลุ่มประชากรเหล่านั้ น ได้มีสุขอาวะ
ด้านสุขอาพที่สมควรจะเป็น โดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่ กระจายให้เห็นความจ าเป็นในการ
จัดการปัญหาสอาวะสุขอาพที่ไม่สมบูรณ์ดังกล่าวถ่ายทอดแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
วิเคราะห์และตั้งรับปัญหาในอนาคตระยะต่าง ๆ ได้   

L : Learning 
การเรยีนรู ้

   หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของส านักงานสาธารณสุขอ าเออนิคมน้ าอูน มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริม
ให้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสุขอาพหรือเรื่องอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานการปฏิบัติงาน
ผ่านระบบหรือโปรแกรมที่มีอยู่แก่หน่วยงานในสังกัดระดับต่าง ๆ ได้สะท้อนและส่งรายงานข้อมูล
การปฏิบัติงานให้คลังข้อมูลจังหวัดได้รวบรวมและวิเคราะห์เป็นผลงานประจ าปีได้ ทั้งนี้รูปแบบการ
เรียนรู้จะกระจายแตกต่างเหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับบริบทและความส าคัญของเนื้อหาของผู้รับผิดชอบ
งานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละกลุ่ม สามารถติดตามประเมินและวัดผลที่เป็นรูปธรรมผ่าน
คณะกรรมการประเมิน คปสอ.ในทุกตัวช้ีวัด มีการทบทวนค้นหาส่วนขาดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็น
ระบบได้ มองในองค์กรและหน่วยงานที่มีความใกล้เคียงกับตนเองอยู่เสมอ   

I : Integration 
การบูรณาการ 

 มีการท างานเพื่อให้เกิดการบูรณาการการท างานด้านข้อมูลข่าวสารสารสนเทศแก่ผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นปัจจุบัน ปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงและสะทอ้น
ผลงาน หลังจากที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วมีการส่งข้อมูลคืนให้กลับของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการ
ประเมินผลการท างาน อายใต้การก ากับติดตามในรูปแบบของคณะกรรมการพัฒนางานข้อมูล
ข่าวสารด้านสาธารณสุขอ าเออนิคมน้ าอูน โดยมีตัวแทนของแต่ละรพ.สต.เข้าร่วม  

จุดแข็ง 1. มีช่องทางสื่อสาร เผยแพร่ความรู้ ข่าวสารด้านสุขอาพแก่ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มสี่วนได้ส่วน
เสีย และหน่วยงานในสังกัด และมช่ีองทางการสืบค้นข้อมูลข่าวสารทางราชการที่เปิดเผยให้กับ
ประชาชนไดร้ับทราบ เข้าถึงได้ง่าย และสะดวกผ่านทาง website ของหน่วยงานในสังกัด 
2. โปรแกรม และ Application ที่มีความสะดวก ง่ายต่อการบันทึกข้อมูล เช่น JHCIS 
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จุดอ่อน ข่าวสารด้านสุขอาพแก่ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

Category : หมวด 3 การให้ความส้าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 
Item: 3.1 การให้ความส้าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
No. ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 
Question 3. ความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
A : Approach 
แนวทาง 

     ส านักงานสาธารณสุขอ าเออนิคมน้ าอูน ได้ก าหนดให้เครือข่ายสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับมี
การส ารวจเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่เป็นประจ า เพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน มีความคุ้มค่า คุ้มทุนและส่งผ่านข้อมูลที่ได้รับจากการส ารวจ
สะท้อนให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนางานสาธารณสุขให้ดียิ่งขึ้น ในรูปแบบการท างานด้านต่าง ๆ 
อาศัยตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานเป็นเครื่องยืนยันและบรรจุเป็นอาระกิจที่หน่วยงานต้องให้ความส าคัญ
กับการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท้ังนี้ข้อมูลที่มีการประเมินแล้ว
ต้องน ามาวิเคราะห์และแยกเป็นข้อมูลให้เกิดความชัดเจนและมีรายละเอียดของงานนั้น ๆ เพื่อความ
ครบถ้วน มีการส่งผ่านข้อมูลการประเมินเสนอผู้บริหารและเครือข่ายเพื่อให้ทราบสถานะปัญหา
สุขอาพของตนเอง ท้ังนี้รูปแบบการประเมินผลดังกล่าวจะมีความเป็นกลาง ปราศจากอคติ โปร่งใส
และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสะท้อนส่วนที่ต้องการจากหน่วยงานได้อย่าง
เต็มที่ ผลการประเมินที่ได้เสนอผ่านคณะกรรมการประเมินและวัดผลอ าเออ เพื่อท าการถอด
บทเรียนและคืนข้อมูลให้กับหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องต่อไป  

D : Deployment 
การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบตั ิ

  มีการถ่ายทอดแนวทางเพื่อให้สถานบริการสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติ ให้ความส าคัญกับความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการในหน่วยงาน ผ่าน
รูปแบบที่จะได้ข้อมูลคืนกลับ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุ งรูปแบบการปฏิบัติงาน น ามา
วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา สามารถแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบมีความน่าเช่ือถือ ลดหรือ
หลีกเลี่ยงข้อร้องเรียนหรือผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานหรือข้อบกพร่องหากหลีกเลี่ยง
ไม่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ได้ 

L : Learning 
การเรยีนรู ้

   คณะกรรมการประเมินและวัดผลงานสาธารณสุขอ าเออนิคมน้ าอูน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เป็นปัจจุบัน เพื่อ
ทราบสถานะความต้องการหรือความผูกพันของประชาชนกับหน่วยบริการในระดับต่าง ๆ ว่าอยู่ใน
ระดับใดหรือความต้องการในสิ่งใดเป็นพิเศษน ามาสู่รูปแบบการเป็นประจ า โดย   หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของส านักงานสาธารณสุขอ าเออนิคมน้ าอูน มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมให้ระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสุขอาพหรือเรื่องอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานการปฏิบัติงานผ่านระบบ
หรือโปรแกรมที่มีอยู่ แก่หน่วยงานในสังกัดระดับต่าง ๆ ได้สะท้อนและส่งรายงานข้อมูลการ
ปฏิบัติงานให้คลังข้อมูลได้รวบรวมและวิเคราะห์เป็นผลงานประจ าปีได้ ทั้งนี้รูปแบบการเรียนรู้จะ
กระจายแตกต่างเหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับบริบทและความส าคัญของเนื้อหาของผู้รับผิดชอบงานและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียของแต่ละกลุม่ สามารถติดตามประเมินและวัดผลที่เป็นรูปธรรมผ่านคณะกรรมการ
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ประเมิน คปสอ.ในทุกตัวช้ีวัด มีการทบทวนค้นหาส่วนขาดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นระบบได้ มอง
ในองค์กรและหน่วยงานที่มีความใกล้เคียงกับตนเองอยู่เสมอ   

I : Integration 
การบูรณาการ 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเออนิคมน้ าอูน เสนอแนวทางการบูรณาการให้เกิดการแสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน เพื่อมีข้อค าถามสะท้อนการมีส่วนรว่มเพื่อพัฒนาการปฏบิัติงานของหน่วยบริการสาธารณสุข
ทุกระดับในพ้ืนท่ี ให้สามารถบริการและเข้าถึงประชาชนได้มากยิ่งข้ึน ในเวทีการท างานระดับจังหวัด
ในรูปแบบต่าง ๆ กันไป และมีความครอบคลุมในทุกเนื้อหางานด้านสาธารณสุข มีการท างานเพื่อให้
เกิดการบูรณาการการท างานด้านข้อมูลข่าวสารสารสนเทศแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เป็นปัจจุบัน ปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงและสะท้อนผลงาน หลังจากที่
มีการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วมีการส่งข้อมูลคืนให้กลับของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการประเมินผลการ
ท างาน อายใต้การก ากับติดตามในรูปแบบของคณะกรรมการพัฒนางานข้อมูลข่าวสารด้าน
สาธารณสุขอ าเออนิคมน้ าอูน โดยมีตัวแทนของแต่ละ รพ.สต เข้าร่วม  

จุดแข็ง 1.รพสต มีแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทุก รพ.สต. และมีคณะกรรมการประเมินและ
วัดผลงานสาธารณสุขอ าเออนิคมน้ าอูน ท าหน้าที่การวิเคราะห์และคืนข้อมูลแก่พ้ืนท่ี 
2.รพสต มีแบบประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีคณะกรรมการประเมินและวัดผล
งานสาธารณสุขอ าเออนิคมน้ าอูน ท าหน้าท่ีการวิเคราะห์และคืนข้อมูลแก่พ้ืนท่ี 

จุดอ่อน 1.รพสต ไม่ได้เก็บข้อมูลเพื่อประเมินวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2.รพสต ไม่ได้เก็บข้อมูลเพื่อประเมินวัดความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกลุ่มเป้าหมายที่

ก าหนดไว ้
 

Category : หมวด 3 การให้ความส้าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 
Item: 3.1 การให้ความส้าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
No. ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 
Question 4. ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง/คู่เปรียบ 
A : Approach 
แนวทาง 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเออนิคมน้ าอูน ได้ก าหนดให้เครือข่ายสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับมีการ
ส ารวจเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่เป็นประจ า เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน ค้นหาข้อบกพร่อง ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิอาพ จากนั้นน าผล
การประเมินความพึงพอใจดังกล่าวมาวิเคราะห์ค้นหาข้อดี/ข้อด้อย สิ่งที่ต้องพัฒนา เปรียบเทียบกับ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเอออื่น ท่ีมีขนาดพื้นท่ี ประชากรมีความใกล้เคียงกัน  

D : Deployment 
การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบตั ิ

ส านักงานสาธารณสุขอ าเออนิคมน้ าอูน โดยคณะผู้บริหารได้มีการถ่ายทอดให้นโยบายแนวทางเพื่อ
เลือกและใช้ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจที่ได้วิเคราะห์แล้วให้สถานบริการสาธารณสุขและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการทบทวน ข้อมูลที่ได้จะน ามาสนับสนุนการวางแผนและปรับปรุง
การด าเนินการของหน่วยงาน ทั้งนี้แต่ละสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดจะต้องมีการเปรียบเทียบ
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วกับเครือข่ายพันธมิตรที่อยู่
ใกล้เคียงหรือมีความคล้ายคลึงกันในหลายๆ ด้าน  

L : Learning 
การเรยีนรู ้

   คณะกรรมการประเมินและวัดผลงานสาธารณสุขอ าเออนิคมน้ าอูน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลแล้ว
กับเครือข่ายหรือพันธมิตรที่อยู่ใกล้เคียงหรือมีความคล้ายคลึงกันในหลาย ๆ ด้าน เพื่อจัดล าดับและ
ค้นหาข้อบกพร่องหรือผิดพลาดเพื่อสนับสนุนการวางแผนและปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วย
บริการ ในหลายๆ รูปแบบ  

I : Integration  ส านักงานสาธารณสุขอ าเออนิคมน้ าอูน มีการเอื้ออ านวยให้มีการบูรณาการงาน เพื่อให้เกิดการร่วม
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การบูรณาการ แสดงความคิดเห็นของบุคลากรหน่วยงานในสังกัดว่าผลการประเมินวิเคราะห์ความพึงพอใจได้
สะท้อนความรู้สึกนึกคิดที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้มานั้นเป็นอย่างไรและจะน ามา
พัฒนาต่อการบริการที่เป็นเลิศและลดข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการได้อย่างไร   

จุดแข็ง ผู้บริหารก าหนดให้เครือข่ายสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับมีการส ารวจเพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่เป็นประจ า 

จุดอ่อน การส ารวจเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ไม่ได้ด าเนินการ
ต่อเนื่องตามเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 

Category : หมวด 3 การให้ความส้าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 
Item: 3.1 การให้ความส้าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
No. ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 
Question 5. ความไม่พึงพอใจ  
A : Approach 
แนวทาง 

     ส านักงานสาธารณสุขอ าเออนิคมน้ าอูน ได้ก าหนดให้สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดมีการ
ส ารวจเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่เป็นประจ า เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน ค้นหาข้อบกพร่อง ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิอาพ จากนั้นน าผล
การประเมินความพึงพอใจดังกล่าวมาวิเคราะห์ค้นหาข้อดี/ข้อด้อย สิ่งที่ต้องพัฒนา เปรียบเทียบกับ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเอออื่น ท่ีมีขนาดพื้นท่ี ประชากรมีความใกล้เคียงกัน  

D : Deployment 
การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบตั ิ

  ส านักงานสาธารณสุขอ าเออนิคมน้ าอูน โดยคณะผู้บริหารได้มีการถ่ายทอดให้นโยบายแนวทางเพื่อ
เลือกและใช้ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจที่ได้วิเคราะห์แล้วให้สถานบริการสาธารณสุขและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการทบทวน ข้อมูลที่ได้จะน ามาสนับสนุนการวางแผนและปรับปรุง
การด าเนินการของหน่วยงาน ทั้งนี้แต่ละสถานบริการสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมี
การเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วกับ
เครือข่ายพันธมิตรที่อยู่ใกล้เคียงหรือมีความคล้ายคลึงกันในหลายๆ ด้าน  

L : Learning 
การเรยีนรู ้

   คณะกรรมการประเมินและวัดผลงานสาธารณสุขอ าเออนิคมน้ าอูน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลแล้ว
กับเครือข่ายหรือพันธมิตรที่อยู่ใกล้เคียงหรือมีความคล้ายคลึงกันในหลายๆ ด้าน เพื่อจัดล าดับและ
ค้นหาข้อบกพร่องหรือผิดพลาดเพื่อสนับสนุนการวางแผนและปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วย
บริการ ในหลายๆ รูปแบบ  

I : Integration 
การบูรณาการ 

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเออนิคมน้ าอูน มีการเอื้ออ านวยให้มีการบูรณาการงาน เพื่อให้เกิดการร่วม
แสดงความคิดเห็นของบุคลากรหน่วยงานในสังกัดว่าผลการประเมินวิเคราะห์ความพึงพอใจได้
สะท้อนความรู้สึกนึกคิดที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้มานั้นเป็นอย่างไรและจะน ามา
พัฒนาต่อการบริการที่เป็นเลิศและลดข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการได้อย่างไร   

จุดแข็ง -มีการก าหนดให้สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดมีการส ารวจเพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่เป็นประจ า 

จุดอ่อน -การส ารวจเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าไม่สม่ าเสมอและไม่
ต่อเนื่อง 
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Category : หมวด 3 การให้ความส้าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 
Item: 3.2 การสร้างความผูกพัน 
No. ก. ผลผลิต การบริการ และการสนับสนุนผูร้ับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
Question 6. ผลผลติและการใหบ้ริการ 
A : Approach 
แนวทาง 

    ส านักงานสาธารณสุขอ าเออนิคมน้ าอูน ได้ก าหนดวิธีการให้บริการตามแนวทางที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด เช่น แนวทางเวชปฏิบัติทางการพยาบาล ทางทันตกรรม และทางการแพทย์
แผนไทย ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียของผลผลิตและการ
บริการขั้นพื้นฐานท่ีมีคณุอาพได้มาตรฐาน ครอบคลุมการให้บริการ  

D : Deployment 
การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบตั ิ

     รพ.สต.ในสังกัดได้ด าเนินการตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุขก าหนด  โดยสาธารณสุขอ าเออ
ได้มีการถ่ายทอดนโยบายไปสูร่ะดบัพ้ืนท่ีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ในระดับพื้นท่ีมีการน าไป
ปฏิบัติเป็นรูปธรรมตามบริบทในแต่ละพื้นที ่

L : Learning 
การเรยีนรู ้

          รพ.สต.ในสังกัดได้น าไปปฏิบัติจริง  มีการประเมินผล และน าผลการปฏิบตัิงานท่ียังไม่
ประสบผลส าเร็จ น ามาถอดบทเรยีนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในทุกระดับ  
เพื่อวางแผนการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิอาพมากยิ่งข้ึน 

I : Integration 
การบูรณาการ 

       รพ.สต.ในสังกัด ได้ก าหนดการวางแผนให้มีทิศทางเดยีวกัน  และสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน 

จุดแข็ง -หน่วยงานมีการให้บริการตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
จุดอ่อน -หน่วยงานไม่ได้น าผลการปฏิบัติงานท่ียังไม่ประสบผลส าเร็จที่หลากหลายมติิ น ามาถอดบทเรียน

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
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Category : หมวด 3 การให้ความส้าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 
Item: 3.2 การสร้างความผูกพัน 
No. ก. ผลผลิต การบริการ และการสนับสนุนผูร้ับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
Question 7. การสนับสนุนผูร้ับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 
A : Approach 
แนวทาง 

  รพ.สต.ในสังกัด ได้จดัท าคู่มือส าหรับประชาชน ตามพรบ.อ านวยความสะดวก  และผังการ
ให้บริการตามขั้นตอนในแตล่ะบรกิารแก่ผู้รบับริการและผู้มสี่วนได้สว่นเสีย แต่ยังไม่ครบทุกระดับ 

D : Deployment 
การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบตั ิ

 รพ.สต.ในสังกัด ได้ปฏิบัตติามคูม่อืส าหรับประชาชน และขั้นตอนการให้บริการในแต่ละบริการ
ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนด  โดยการให้บริการตามบริบทในแตล่ะพื้นที่ 

L : Learning 
การเรยีนรู ้

 รพ.สต.ในสังกัด ได้ประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการ และน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการ
ให้บริการให้มีคณุอาพมากยิ่งขึ้น 
 

I : Integration 
การบูรณาการ 

รพ.สต.ในสังกัด ไดด้ าเนินการปรบัปรุงการให้บริการให้มีความเหมาะสมเป็นแนวทางเดียวกันและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รบับริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียร่วมกัน 

จุดแข็ง -หน่วยงานมีการจัดท าคูม่ือส าหรบัประชาชน ตามพรบ.อ านวยความสะดวก  และผังการให้บริการ
ตามขั้นตอนในแตล่ะบริการแกผู่้รบับริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

จุดอ่อน -การประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการ และน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการให้บริการของ
หน่วยงานให้มีคุณอาพ ไมไ่ดด้ าเนนิการอย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์ที่วางไว้ 
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Category : หมวด 3 การให้ความส้าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 
Item: 3.2 การสร้างความผูกพัน 
No. ก. ผลผลิต การบริการ และการสนับสนุนผูร้ับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
Question 8. การจ าแนกผู้รับบรกิารและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
A : Approach 
แนวทาง 

  รพ.สต.ในสังกัด ได้ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการจ าแนกผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียอยา่ง
เป็นระบบ ครอบคลมุทุกกลุ่มเป้าหมาย  

D : Deployment 
การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบตั ิ

  รพ.สต.ในสังกัด ได้มีการจ าแนกผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียตามสิทธิเพื่อให้เกดิความถูกต้อง  
และได้รับการบริการที่สะดวกและรวดเร็ว  โดยเป็นไปตามบริบทของแต่ละพื้นท่ี       

L : Learning 
การเรยีนรู ้

  รพ.สต.ในสังกัด ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องการจ าแนกผู้รับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี  
เพื่อเป็นการประเมินผลและมีการน ามาปรับปรุงแก้ไข 

I : Integration 
การบูรณาการ 

 รพ.สต.ในสังกัด ได้น าผลการประเมินมาใช้เพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งและเหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน 

จุดแข็ง หน่วยงานมีเทคโนโลยสีารสนเทศในการจ าแนกผูร้ับบริการและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย 
จุดอ่อน 1.เทคโนโลยีสารสนเทศในการจ าแนกผู้รับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียอย่างเป็นระบบ แต่ยังไม่

ครอบคลมุทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.หน่วยงานยังไม่ได้ก าหนดประเอทการจ าแนกผูม้ารับบริการที่ชัดเจน เช่นตามการให้บริการ หรือ
ตามผลิตอัณฑ ์
3.หน่วยงานยังไม่ได้ก าหนดว่าใครเป็นผู้ประเมิน ความถี่ในการประเมิน การวิเคาระหผ์ล 
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Category : หมวด 3 การให้ความส้าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 
Item: 3.2 การสร้างความผูกพัน 
No. ข. การสร้างความสมัพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
Question 9. การจัดการความสัมพันธ์ 
A : Approach 
แนวทาง 

รพ.สต.ในสังกัดได้ก าหนดมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ และการสื่อสารผา่นทางอาคี
เครือข่ายสุขอาพ ใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใหผู้้รับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีได้รับ
บริการตามความต้องการ  

D : Deployment 
การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบตั ิ

รพ.สต.ในสังกัดได้ให้บริการตามมาตรฐานในแตล่ะบริการ ครอบคลมุกลุ่มผู้บริการและผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยีทั้งรายเก่าและรายใหม่  ตามบริบทในแตล่ะพื้นท่ี 

L : Learning 
การเรยีนรู ้

รพ.สต.ในสังกัดได้ประเมินผลความพึงพอการรับบริการของผู้บริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีทั้งราย
เก่าและรายใหม ่ น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการให้บริการให้มีคณุอาพและบริการที่เป็นมิตร 

I : Integration 
การบูรณาการ 

รพ.สต.ในสังกัดร่วมกันก าหนดแนวทางการให้บริการที่เป็นมิตรเพื่อให้การบริการเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  โดยใช้สื่อสารสนเทศในการปฏสิัมพันธ์กับผูร้ับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือท่ีด ี

จุดแข็ง -หน่วยงานมีการประชาสัมพันธผ์่านสื่อช่องทางต่างๆ และการสื่อสารผ่านทางอาคเีครือข่ายสุขอาพ 
จุดอ่อน การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ และการสื่อสารผ่านทางอาคีเครือข่ายสุขอาพ แต่ยังไม่

ครอบคลมุทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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Category : หมวด3 การให้ความส้าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 
Item: 3.2 การสร้างความผูกพัน 
No. ข. การสร้างความสมัพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดเ้สีย 
Question 10. การจัดการกับขอ้ร้องเรียน 
A : Approach 
แนวทาง 

1. ผู้บริหารทุกระดับมีนโยบายและประกาศเจตนารมณ์ในการประพฤติปฏิบัตติามหลักธรรมาอิบาล 
6 ประการ ได้แก่ 1)หลักนิติธรรม 2)หลักคุณธรรม 3)หลักความโปร่งใส 4)หลักการมสี่วนร่วม 5)
หลักส านึกรับผดิชอบ และ 6)หลักความคุ้มค่า  

2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเออ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขอาพต าบลทุกแห่ง มีศูนย์ด ารงธรรม เพื่อ
รับเรื่องร้องเรียน และแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

3. ผู้บริหารทุกระดับมีนโยบายและประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกนัและปราบปรามการกระท า
การทุจริตประพฤตมิิชอบ ก าชับการถือปฏิบัตติามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

4. ผู้บริหารทุกระดับมีนโยบายและประกาศเจตนารมณ์ให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเออทุกแห่งเป็น
องค์กรคุณธรรม มีการพัฒนาคุณธรรมใหสู้งขึ้นอย่างเป็นระบบและตอ่เนื่อง 

5. ทุกหน่วยงานใช้แนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) เพื่อใช้ประเมินและ
พัฒนาองค์กรอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง 

D : Deployment 
การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบตั ิ

 1. สาธารณสุขอ าเออ มีการประกาศนโยบายและประกาศเจตนารมณ์ที่จะด าเนินงานตามหลักธรร
มาอิบาล มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การพัฒนาให้
เป็นองค์กรคุณธรรม และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)  

2. มีการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม ในส านักงานสาธารณสุขอ าเออ เพื่อรบัเรื่องร้องเรียน และแกไ้ขปัญหา
ความเดือดร้อนแก่ประชาชน 

3. มีการแต่งตั้งคณะท างาน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน และมีการตดิตาม
ประเมินผลและมีการวเิคราะห์ทบทวนปรับปรุงพัฒนางานทุกปีงบประมาณ 

4. มีเวทีในการน าเสนอผลงาน เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ช่ืนชมหน่วยงาน องค์กร และเจ้าหน้าท่ีที่มี
การปฏิบัติงานท่ีดเียี่ยมเพื่อเป็นตน้แบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในล าดับต่อไป 

L : Learning 
การเรยีนรู ้

1. พิจารณาคดัเลือกหน่วยงาน องค์กร และบุคคลที่มีการด าเนินงานได้ผลดเียี่ยมเป็นช่ืนชม และให้
ก าลังใจ และให้เป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้แก่หน่วยงาน องค์กร และเจา้หน้าท่ีจาก
หน่วยงานต่างๆ 

2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้เกดิการพัฒนาอย่างกว้างขวาง ต่อเนื่อง และยั่งยืน  
I : Integration 
การบูรณาการ 

มีการบูรณาการในการท างานท้ังการด าเนินการตามหลักธรรมาอิบาล การป้องกันการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ การด าเนินงานองค์กรคุณธรรม และการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส ให้มี
ความเชื่อมโยง เพื่อสุขอาพที่ดีของประชาชน เจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานเป็นท่ียอมรับและไว้วางใจ 
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และเป็นที่พ่ึงด้านสุขอาพของประชาชนเป็นล าดับแรก 
จุดแข็ง 1.ผู้บริหารทุกระดับมีนโยบายและประกาศเจตนารมณ์ในการประพฤติปฏิบัตติามหลักธรรมาอิบาล 

2.ส านักงานสาธารณสุขอ าเออ มีศนูย์ด ารงธรรม เพื่อรับเรื่องร้องเรยีน และแก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

จุดอ่อน 1 .ยังไม่มีการจัดตั้งศูนยด์ ารงธรรม ใน รพ.สต 
2.ยังไม่มีเวทีในการน าเสนอผลงาน เพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู้ ช่ืนชมหน่วยงาน องค์กร และเจ้าหนา้ที่ท่ี
มีการปฏิบตัิงานท่ีดีเยีย่มและและเป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้แกห่น่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


